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Jaworznicka Rada Seniorów wybrana

Aktualności

Znamy już cały skład Rady Seniorów w Jaworznie. Głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie
naszego miasta, uniwersytetów trzeciego
wieku, klubów seniora oraz miejskich
jednostek organizacyjnych działających na
rzecz osób starszych wybrano 10 osób,
które wejdą w jej skład.
Czas na głos seniorów
Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta.
Do zadań należeć będzie m.in. podejmowanie działań
dążących do integracji środowisk osób starszych oraz
zwiększenie partycypacji tych osób w życiu lokalnej społeczności Jaworzna. Członkowie Rady Seniorów będą pracować całkowicie społecznie.

Jaworzno z nagrodą Smart City

Wybory
Po zakończeniu naboru do Rady Seniorów Miasta Jaworzna
zorganizowano zebranie wyborcze, w wyniku którego
wyłoniona została dziesięcioosobowa Rada. Wybory do
rady odbyły się 1 marca br. w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Jaworznie. Podczas głosowania oddano 28 ważnych
głosów, a liczba osób uprawionych do głosowania to 30.
Spotkanie otworzyła zastępca prezydenta Monika Bryl,
która podkreśliła ważną rolę Rady m.in. w inicjowaniu
działań mających na celu upowszechnienie współpracy
miasta ze środowiskiem osób starszych.
Skład rady:
W wyborach udział wzięło 14 osób, spośród których
wybrano 10 członków Rady Seniorów Miasta Jaworzna:
Janina Dachowska - kandydatka Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i inwalidów "Wigor" oraz Jaworznickiego
UTW. W Jaworznickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
pełni funkcję sekretarza zarządu. Aktywnie działa na rzecz
jaworznickich seniorów, zgłaszając liczne wnioski, projekty
i pomysły, które mają sprawić, że życie starszych osób
będzie wygodniejsze i ciekawsze.
Ewa Lichtańska - kandydatka Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Jest zaangażowana w pracę na rzecz niepełnosprawnych dzieci w ramach PSONI. W przeszłości była
kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Za czasów jej
kierownictwa powstało m.in. 10 pracowni, w których
niepełnosprawni nabywali ważnych umiejętności.
Zoﬁa Orzechowska - kandydatka SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie. Przez 20 lat kierowała
Zespołem Lecznictwa Otwartego, gdzie pełniła funkcję
prezesa i wiceprezesa. Otrzymała honorową odznakę
Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, a także
brązowy Krzyż Zasługi.
Sylwestra Bogusz - kandydatka Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Śląskiej Huﬁec Jaworzno. Od 2011 roku
pełni funkcję Komendantki Harcerskiego Kręgu Seniorów
nr 1 w Jaworznie. Jest inicjatorką współpracy pomiędzy
Harcerskim Kręgiem Seniorów a podopiecznymi Domu
Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Janusz Pluta - kandydat Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i inwalidów Oddział Rejonowy w Jaworznie.
Członek Komisji Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich Urzędu Regulacji Energetyki, wykładowca
przepisów SEP i budowy urządzeń elektrycznych w ﬁrmie
SUG-Tauron.
Stanisław Kokosz - kandydat Jaworznickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Od wielu lat związany jest z działalnością
Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a od
czterech lat pełni w tej instytucji funkcję członka zarządu.
Jest aktywnym organizatorem wycieczek, ale też świetnym
sportowcem.
Wiesława Polańska - kandydatka Stowarzyszenia "Nasza
Przystań". Od roku 1990 do 2016 pracowała jako dyrektor
w jaworznickim Powiatowym Urzędzie Pracy. Od ubiegłego
roku jest już na emeryturze. Dzięki swojej aktywności zawodowej, ale i osobistemu zaangażowaniu, przyczyniła się
do tego, by zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych w Jaworznie.
Elżbieta Radzięda - kandydatka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przez 28 lat była kierownikiem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Lubi aktywizować ludzi, zachęcać ich do podejmowania różnych
działań i pracy na rzecz osobistego rozwoju.
Renata Talarczyk - kandydatura Fundacji "Mój czas dla seniora" im. Wandy i Józefa. Założyła i kieruje fundacją, która

Jaworzno znalazło się wśród tegorocznych laureatów
V edycji prestiżowego Konkursu Smart City. Statuetkę,
8 marca br. podczas Wielkiej Gali, odebrał zastępca
prezydenta Tadeusz Kaczmarek. Wyróżnienie w kategorii Smart City do 100 tys. mieszkańców przyznane
zostało za wdrożenie systemu Open Payment System,
czyli możliwość płacenia kartą płatniczą za bilet w autobusach PKM Jaworzno.

Monika Bryl - Zastępca Prezydenta Jaworzna
- Znamy już ostateczny skład Rady Seniorów. Członkowie
wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzeza cel stawia sobie integrację osób starszych z młodymi,
udowadniając, że wspólne spotkania niosą obopólne
korzyści. Zachęca młodzież do podejmowania działań na
rzecz środowiska jaworznickich seniorów.
Janina Wesołowicz - kandydatka Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Obecnie jest bardzo aktywną rencistką.
Od dwudziestu lat pełni funkcję sądowego kuratora społecznego. Od wielu lat działa również jako wolontariuszka
w jaworznickim Domu Pomocy Społecznej.

wodniczącego oraz sekretarza, którzy pokierują
pracami radnych. Powołanie Rady Seniorów pozwoli
wspólnie pochylić się nad potrzebami i oczekiwaniami
osób starszych. Stanowić będzie również nową
płaszczyznę do inicjowania i wspierania działań na rzecz
polityki senioralnej. Przed nami sporo wyzwań. Jednym
z pierwszych jest wspólne przygotowanie kolejnej edycji
ich święta. Oczekiwania z obu stron są duże i poważne.
Będziemy rozmawiać m.in. o wszelkich proseniorskich
koncepcjach i inicjatywach. Liczę też na to, że nie będzie
to współdziałanie zamykające się na własne problemy
i środowisko. Chodzi o obywatelską aktywność w wielu
płaszczyznach, na przykład w kwes i bezpieczeństwa
czy sukcesywnej likwidacji barier architektonicznych.
Żeby skutecznie i odpowiedzialnie działać trzeba
najpierw postawić obiektywną diagnozę, znaleźć
sposoby rozwiązań oraz środki. Mam nadzieję, że
wspólnie będzie nam po prostu łatwiej i lepiej to robić.
Gratuluję i cieszę się, że jaworznianie przyjęli zaproszenie do grona Rady Seniorów. Nowo wybranym
członkom życzę owocnej, pełnej satysfakcji pracy na
rzecz osób starszych i wszystkich mieszkańców naszego
miasta, licząc przy tym na dobrą współpracę.
Seniora, którego pomysłodawczynią była zastępca
prezydenta Monika Bryl, udowodniło jak wiele w mieście
jest ludzi kreatywnych, z dobrymi pomysłami, pełnych
dobrej woli. Rada Seniorów ma realną szansę stać się nie
tylko przekaźnikiem potrzeb, inicjatyw oraz oczekiwań
starszego pokolenia, ale również ciałem, które buduje
aktywne i świadome obywatelsko środowisko osób 60+.
Seniorzy nie tylko zyskają rzeczników swoich spraw w naszym mieście, ale przede wszystkim sami dostrzegą zasadność realizacji własnych potrzeb.

Zarząd Rady Seniorów
Kadencja Rady Seniorów Miasta Jaworzna trwać będzie
cztery lata. Jej pierwsze spotkanie odbyło się 15 marca br.
W trakcie posiedzenia dokonano wyboru przewodniczącego rady - została nim Zoﬁa Orzechowska, wiceprzewodniczącym - Janusz Pluta, a sekretarzem - Elżbieta Radzięda.
Rada Seniorów będzie integrować środowisko osób starszych, a także wspierać i inicjować przedsięwzięcia na rzecz
jaworznickich seniorów poprzez ścisłą współpracę z samorządem.
Rada Seniorów Miasta Jaworzna
Z roku na rok przybywa seniorów, którzy chcą decydować
o sprawach dla siebie ważnych, biorą udział w debatach,
konsultacjach społecznych. Wykorzystują czas, który zyskali
dzięki emeryturze, by pozytywnie wpływać na swoje
otoczenie. Duże powodzenie zeszłorocznego Tygodnia

Część ulic w Jaworznie zmieni nazwy
Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
zobowiązuje samorządy do zmiany nazw
ulic, placów i skwerów nawiązujących do
symboli komunizmu. Dekomunizacja ulic
nie ominie także Jaworzna.
Zmianie podlegają ulice: Adama Rapackiego, Adolfa
Warskiego, Dąbrowszczaków, Franciszka Zubrzyckiego,
gen. Grzegorza Korczyńskiego, Gwardii Ludowej, Hanki
Sawickiej, Henryka Rutkowskiego, Juliana Bruna, Juliana
Leńskiego, Kościuszkowców, Małgorzaty Fornalskiej,
Marcelego Nowotki, Mariana Buczka, Marii Koszutskiej,
marsz. Georgija Żukowa, Oskara Langego, Pawła Findera,
Stefana Żółkiewskiego, Teodora Duracza, Tomasza
Baranowskiego, Wincentego Pstrowskiego, Władysława
Hibnera, Władysława Kniewskiego.
Powyższe nazwy ulic powinny być zmienione i otrzymać
nowych patronów do września br.
Zachęcamy mieszkańców do składania swoich propozycji
nazw w terminie do 31 marca br. poprzez druk dostępny w
punkcie informacyjnym Urzę-du Miejskiego lub na stronie:
h p://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3671/
dekomunizacja_ulic_w_jaworznie.html

Wypełniony druk można:
ź przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie

(Grunwaldzka 33),
ź zostawić w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego

(Grunwaldzka 33) lub w Wydziale Geodezji i Kartograﬁi
Urzędu Miejskiego (ul.Grunwaldzka 52),
ź przesłać skan e-mailem na adres ulice@um.jaworzno.pl

Co z dotychczasowymi dokumentami?
Zgodnie z zapisami ustawy dekomunizacyjnej zmiana
nazwy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów
zawierających nazwę dotychczasową (tj. dowodów osobistych, które zawierają meldunek, prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego). Będzie można używać ich tak długo,
aż stracą ważność. Przy utracie ważności dokumentów
trzeba pamiętać aby je zaktualizować pod kątem nowych
ulic. Zgodnie z obowiązującą w mieście uchwałą Rady
Miejskiej, przy wymianie tego typu dokumentów nie będą
pobierane opłaty. Dla mieszkańców nie będzie zatem
żadnych dodatkowych kosztów, oprócz wykonania fotograﬁi.
Zmian nie trzeba będzie dokonywać również w urzędzie
skarbowym, gdyż ta instytucja bazuje na numerze PESEL.
Jedynie w przypadku posiadania konta bankowego trzeba
będzie tam dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
Ponadto pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej
na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach,
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O przyznaniu nagrody zdecydowała niezależna Kapituła
Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów
w branży.
- Nagrodę Smart City przyznajemy za wdrożenie systemu
Open Payment System w komunikacji publicznej
w Jaworznie, najbardziej zaawansowanego rozwiązania
typu "smart payments" dla płatności za usługi miejskie
i pierwszego tego typu systemu w Polsce. System łączy
możliwość karty płatniczej i karty miejskiej, co do
automatycznego poboru za przejazd - podkreślają
organizatorzy Konkursu Smart City.
Konkurs Smart City ma na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie
inteligentnych miast w Polsce oraz miast realizujących tę
idee. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji
lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania,
przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich
miast, gospodarki i biznesu.

Nowe oblicze Sosiny
Rozpoczęły się prace na Sosinie. Już wkrótce jej najbliższa okolica zyska atrakcyjny i jeszcze bardziej przyjazny wygląd. Projekt zagospodarowania terenu zakłada stworzenie nowoczesnego, wielofunkcyjnego
miejsca wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wokół Sosiny przybędzie również wiele nowych drzew.
Teren przy zbiorniku podzielony zostanie na specjalne
strefy, co ma znacząco wpłynąć na poprawę komfortu
i bezpieczeństwa wypoczywających tam osób. Drogowcy z jaworznickiego MZDiM rozpoczęli już prace
związane z porządkowaniem terenu wokół Sosiny i budową kilkukilometrowego odcinka ścieżki pieszorowerowej.
Sosina - miejsce spotkań
W planach zagospodarowania terenu przewidziano
wygodną drogę dla rowerzystów i spacerowiczów
biegnącą wokół zbiornika. Poszerzona zostanie również
plaża. Od strony ulicy Bukowskiej zaplanowano budowę
wieży widokowej, a przy wschodniej granicy kąpieliska
oraz na stronie północnej wzdłuż drogi pojawią się
drewniane tarasy, które mają szansę stać się miejscem
spotkań towarzyskich. Powstać mają też nowe domki
letniskowe i kilka drewnianych pawilonów z hamakami.
Po stronie północno-wschodniej wybudowany zostanie
plac zabaw dla dzieci. Scena plenerowa zaplanowana
jest przy zachodniej granicy zbiornika.
Czysta woda
Prace przy rekultywacji Sosiny zakładają również
działania zmierzające do oczyszczenia wody. Przy
zbiorniku powstanie specjalna przepompownia, która
pozwoli w pełni korzystać z czystej wody.
Nasadzenie drzew
Na obszarze Zalewu Sosina posadzone zostaną nowe
drzewa. W planach jest nasadzenie 176 klonów i 108
grabów. Rozpoczęły się już pierwsze prace przygotowawcze.

ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od
opłat.
Koszty poniosą natomiast przedsiębiorcy, którzy będą
musieli ewentualnie wyrobić nowe pieczątki oraz uaktualnić dane KRS, a także wymienić szyldy, wizytówki czy
papier ﬁrmowy. Firmy będą musiały również zmienić treść
ogłoszeń i reklam, a swoich kontrahentów poinformować
o zmianie adresu korespondencyjnego.
Złożone propozycje zostaną rozpatrzone przez Miejski
Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych w Jaworznie
oraz zaopiniowane Prezydentowi Miasta. Nowe nazwy
w formie projektów uchwał traﬁą pod obrady Rady
Miejskiej w Jaworznie.
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